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Βασιλικό διάταγμα στην Ισπανία για την προστασία του μεταναστευτικού 

διαδρόμου κητοειδών της Μεσογείου 

 

Πρόσφατα, εγκρίθηκε στην Ισπανία βασιλικό διάταγμα που ορίζει ως προστατευόμενη 

περιοχή, τον μεταναστευτικό διάδρομο της Μεσογείου. Το συγκεκριμένο διάταγμα 

συνεπάγεται το δικαίωμα της αρνησικυρίας στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

εξαγωγή υδρογονανθράκων εντός αυτής της ζώνης, όπου δεν θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν ούτε έρευνες ανίχνευσης ούτε εξόρυξη αερίου και πετρελαίου.  

 

Η συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή καλύπτει 46.385,7 χιλιόμετρα.  Πρόκειται για 

μία σημαντική ζώνη, στην οποία υπάρχουν διάφορα είδη θαλάσσιων κητών, των οποίων 

η παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφεται εδώ και αρκετά χρόνια. Οι 

δραστηριότητες ανίχνευσης υδρογονανθράκων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 

συγκεκριμένα είδη, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα προσανατολισμού που 

προκαλείται από τον θόρυβο της διαδικασίας ανίχνευσης. Σημειώνεται ότι αρνητικές 

επιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί και στις θαλάσσιες χελώνες που υπάρχουν στην ίδια 

περιοχή.  

Ουσιαστικά, το βασιλικό διάταγμα παρέχει, μέσω της απαγόρευσης κάθε είδους 

εξορυκτικής δραστηριότητας, εκτός από εκείνες που επιτρέπονται και σχετίζονται με τις 

διαδικασίες αναζωογόνησης της περιοχής, ένα φιλικό περιβάλλον προς τα συγκεκριμένα 

κητοειδή, ώστε να συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτή και να εξελίσσονται με ασφάλεια.  

Η Ισπανίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, κα Τερέσα Ριβέρα ανέφερε ότι, μέσω 

αυτού του διατάγματος, εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των περιβαλλοντικών ομάδων, οι 

οποίες  επανειλημμένα προειδοποιούσαν για τις αρνητικές επιπτώσεις των διαδικασιών 

έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή καθώς και για τις μελλοντικές 

προοπτικές αυτής της ευαίσθητης περιοχής της Μεσογείου. Επίσης, τόνισε ότι με το 

συγκεκριμένο διάταγμα,  τα προστατευόμενα θαλάσσια ύδατα της Ισπανίας θα 

φτάσουν περίπου το 13% των συνολικών υδάτων της. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

χώρα θα είναι μία από τις μεσογειακές χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό 

προστατευόμενων υδάτων.   
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Η προηγούμενη κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος είχε δεσμευθεί να προστατεύσει την 

συγκεκριμένη περιοχή και είχε προχωρήσει στην επεξεργασία σχετικού κειμένου στο 

τέλος του 2017, το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο. Πλέον, 

με το πρόσφατο βασιλικό διάταγμα, ο συγκεκριμένος διάδρομος γίνεται μέρος των ειδικά 

προστατευμένων ζωνών της Μεσογείου, όπως αυτές ορίζονται από τη Σύμβαση της 

Βαρκελώνης.  

Η μη κυβερνητική οργάνωση Alianza Mar Blava, η οποία ασχολείται με τις επιπτώσεις 

των διαδικασιών έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Μεσόγειο, επικρότησε το 

νέο διάταγμα και τα αποτελέσματα που αυτό θα έχει.  Ακόμη, υποστηρίζει ότι θα πρέπει 

το νεοσύστατο Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης να σταματήσει τις πετρελαϊκές 

έρευνες που πραγματοποιούνται κατά μήκος της περιοχής που ορίζεται από το βασιλικό 

διάταγμα. Στην περιοχή έχουν χορηγηθεί δώδεκα άδειες έρευνας σε εταιρείες, όπως στη 

βρετανική εταιρεία έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, που αποτελεί 

και μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες αυτού του τομέα, Cairn Energy, 

στην οποία διαθέτει άδεια για τον Κόλπο της Λεόν, στις ισπανικές πετρελαϊκές εταιρείες 

Cepsa και Repsol και σε άλλες πετρελαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνες κατά 

μήκος της περιοχής της Terragona. 

 


